Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Marikovej
konaného dňa 6. mája 2020
Prítomní poslanci : Jaroslav Babečka, Vlasta Martečíková, Michal Kršík, Tomáš Trmík,
Jozef Lokšenínec, Bc. Marek Hamar
Neprítomní : Pavel Žiačik
Hlavný kontrolór: Ing. Lenka Šubiková
Starosta obce: Ing. Miroslav Hamar
Občania: Overovatelia zápisnice:
Marek Hamar
Tomáš Trmík
Zapisovateľka:
hlasovanie : za : 6

Eva Brídziková
proti : 0

zdržal sa : 0

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti a plnení úloh
3. VZN o určení pravidiel pri určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území Obce Horná Mariková
4. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019
5. Prerokovanie a schválenie Rozpočtového opatrenia obce číslo 1/2020
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
2. Správa o plnení uznesenia OZ a o činnosti obecného úradu
- správu o plnení uznesenia OZ a o činnosti obecného úradu predložil v plnom znení starosta
obce
- Boli plnené úlohy, ktoré boli do značnej miery poznačené opatreniami, ktoré nám priniesla
táto nová nepoznaná situácia. Hlavne sa jednalo o zabezpečenie základných opatrení v zmysle
prijímaných nariadení v rámci Slovenskej republiky. K nám sa tieto informácie a nariadenia
dostávali po línii od Úradu vlády, cez TSK až po Odbor CO Okresného úradu v Považskej
Bystrici.
- V prvom rade sme začali začiatkom marca riešiť zabezpečenie ochranných rúšok pre našich
obyvateľov. Prvú časť hygienických rúšok sme nakúpili v továrensky vyrábanej verzii, z toho
sme časť poskytli do miestnej predajne COOP Jednoty – pre tých, ktorí si neboli schopní
a niekedy aj ochotní rúška zaobstarať, niektorí občania v prvopočiatku dokonca použitie rúšok
odmietali. Niekoľko rúšok sme poskytli doručovateľkám, tam, kde dochádzalo k styku
s občanmi, zvlášť staršími občanmi, aby sme zabezpečili ich ochranu. Ďalšiu časť rúšok sme
zakúpili od súkromnej osoby (p. Habudová), ktorá sa ich výrobe začala venovať.
- Rozhodujúcu časť rúšok sme zabezpečili svojpomocne – ich výrobou. K tomu sme cez firmu
Tabat zabezpečili bavlnené látky, našli sme vhodný strih a šikovných ľudí. V tomto smere
poďakovanie patrí pracovníčkam Obecného úradu i pracovníčkam zo Zariadenia sociálnych
služieb Obce Horná Mariková, ktoré zabezpečili výrobu potrebného počtu rúšok.
- Časť materiálu na cca 500 ks rúšok sme odobrali od Makyty Púchov, ktorá takto poskytla
pomoc obciam.

- Občanom vo veku nad 60 rokov boli rúška pracovníčkami obce odovzdané zdarma. Občania
nižšieho veku si rúška mohli zakúpiť na Obecnom úrade v cene 1€/kus – v podstate sa jednalo
o náklad na materiál.
- Na základe Nariadenia Vlády SR a MV SR sme obmedzili úradné hodiny pre verejnosť na
Obecnom úrade na dobu od 08,00 do 11,00 hod. Časť agendy bola „riešená“ cez dvere. Počet
klientov bol nižší ako bežne. Stránky boli vybavované priebežne.
- Pripravili sme list na Správu ciest TSK a pracovisko Správy ciest v Považskej Bystrici –
žiadosť o riešenie stavu priepustu v MČ Belejov (Kadubovský potok). Zároveň sme žiadali
o úpravu okolia priekopy – zemina, kameň! Vec je v riešení. Stále hrozí vybreženie tohto
potoka v prípade prívalových dažďov. Oprava si vyžiada komplexný pristúp, tzn, je potreba
vymeniť celé vedenie rúr pod štátnou cestou.
- V rámci našich možností a v rámci naplánovaných financií v oblasti „protipovodňových
opatrení“ sme zrekonštruovali prechod na cestu v smere do Kadubového. Do priekopy boli
osadené kanalizačné rúry priemer 300mm a vyústenia boli uložené do betónových vpustí.
- Vo veci návrhov JUDr. Chuchúta, ktorý žiadal o prehodnotenie záverov ROEP a snaží sa
o získanie majetku, ktorý je v súčasnosti na liste vlastníctva obce. Máme zatiaľ informáciu,
že naše odvolanie bolo zobraté v úvahu a návrh p. Chuchúta bol zamietnutý. V každom
prípade budeme trvať v tomto i v každom inom prípade i v budúcnosti na tom, aby prípadné
rozhodnutie, vo veci, kde sa jedná o majetok obce bolo posunuté až na súd.
- Spracovali a odoslali sme na Ministerstvo životného prostredia správu o nakladaní
s odpadom a o úrovni separácie. Celkom sme zhromaždili a odovzdali 371,706 ton odpadu,
z toho sa nám podarilo vyseparovať 167,916 ton z čoho nám vychádza miera separácie 45%.
Toto „veľmi dobré“ číslo má dopad na najbližšiu budúcnosť, budúci rok, kedy podľa tejto
miery separácie budeme platiť za uloženie tony odpadu „len“ 12 Euro.
- Listom sme oslovili Mesto Považská Bystrica s návrhom na zámenu pozemkov. Jednalo by
sa o zámenu pozemkov v „centre“ obce jedná sa o pozemky na LV č. 881 a to:
- KNE 2780/1 o výmere 4811m2, trvale trávny porast – pozemok sa nachádza v centre obce
v susedstve Marikovského potoka, Modlatínskeho potoka, pozemku na ktorom stojí predajňa
COOP Jednota Čadca a Pohostinstvo Modlatín. Pozemok je močaristý, na pozemku rastú
dreviny (jelša, jasen, vrba + kroviská), ktoré sú značne zanedbané, ohrozujúce NN rozvody.
Vetve z týchto stromov opakovane poškodzujú tam vedúce NN vedenie a niekoľkokrát
spôsobili výpadok elektrickej energie v centre obce. Na pozemku bol v minulosti (1981)
vybudovaný zdroj vody pre Hotel Ráztoka (táto stavba nebola nikdy zapísaná) v súčasnej
dobe evidujeme žiadosť nového majiteľa Hotela Ráztoka o legalizáciu tohto zdroja vody – bol
k tomu spracovaný aj GP.
- KNE č. 2780/2 o výmere 979m2, vedený ako ostatná plocha, nachádzajúci sa v centre obce,
medzi štátnou cestou III. triedy a Marikovským potokom. Pozemok z väčšej časti tvorí breh
Marikovského potoku. V súčasnej dobe evidujeme žiadosť nového majiteľa Hotela Ráztoka
o predaj časti pozemku za účelom výstavby ČOV pre objekt bývalého Hotelu Ráztokak tomu spracovaný aj GP.
- KNE č. 2775 o výmere 1497m2, uvedený pozemok je tvorený tromi časťami, ktoré sa
nachádzajú ako zbytky pôvodného pozemku KNE v centre obce (dnes sa tam mimo iné
nachádza budova OcU, Multifunkčné ihrisko, areál Parku techniky ai.). Jedna časť tvorí jednu
z prístupových ciest k budove OcU ako neusporiadaná parcela KNC č. 3, ďalšia časť je
v blízkosti koryta Marikovského potoka a časť v blízkosti Modlatínskeho potoka. Pozemky
svojim tvarom nie sú vhodné na stavebné účely, neslúžia ani ako orná pôda. Pri geodetickom
zameraní by boli označené ako ostatná plocha.

KNC č. 208 o výmere 1697m2, zastavaná plocha a nádvorie. Plocha sa nachádza v centre
obce v blízkosti pozemky na ktorom stojí budova bývalej ZŠ. Pozemok vznikol
„nedomeraním“ pri zámene pozemkov medzi Mestom Považská Bystrica a Obcou Horná
Mariková v roku 2008. Cez pozemok preteká odvodňovací kanál a zároveň, časť pozemku po
úprave slúži ako prístupová cesta k tam stojacim ležiacim stavbám. Pozemok má rozmer cca
3-7 x 245 metrov.
Spoločná výmera pozemkov KNE 2780/1 o výmere 4811m2, KNE č. 2775 o výmere
1497m2, KNC č. 208 o výmere 1697m2 a KNE č. 2780/2 o výmere 979m2 je 8 984m2.
Návrh je taký, že by sme uvedenú výmeru mesta 8 984m2 vymenili za pozemok Obce
Horná Mariková a to pozemok KNE č. 2427/68 o výmere 8 995m2, trvale trávny porast,
ktorý sa nachádza v extraviláne nad Bradelným a je v priamom dotyku s pozemkami vo
vlastníctve Mesta Považská Bystrica a to konkrétne s pozemkom KNE č. 2427/73, ktorý je
využívaný na lesné hospodárenie Spoločnosťou Mestské lesy Považská Bystrica.
Zámenou pozemkov by sme vyriešili niektoré technicko-pozemkové problémy v
intraviláne obce, mestu by sa prioritne zlepšila možnosť lesného hospodárenia, ktoré na
v intraviláne existujúcich pozemkoch nie je možné, zároveň by sa zbavilo sťažností a žiadostí
občanov, hlavne ohľadne pozemku za predajňou COOP Jednota, pohostinstva Modlatín
i Zariadenia sociálnych služieb Panda n.o. Obci a občanom obce by sa uľahčila činnosť
ohľadom úpravy a údržby pozemkov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti stavieb,
riešenia inžinierskych sietí k svojim pozemkom (cesty, zdroj vody, rozvody elektrickej
energie.
Zámenu navrhujeme urobiť jednoduchou zámennou zmluvou z dôvodu lepšieho
vzájomného využitia uvedených pozemkov, bez potreby znaleckých posudkov, či vzájomných
doplatkov. Tento návrh, je zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva akceptovateľný.
Návrh je i cestou k zjednodušeniu administratívnych postupov pre mesto i obec vzhľadom
k stúpajúcej potrebe administratívne riešiť v centre obce niektoré inžinierske siete, pre v obci
bývajúcich občanov a v obci pôsobiace právnické osoby (cesty, NN rozvody, vodovod, vodný
zdroj ap.).
V prípade nesúhlasu zo strany mesta s navrhnutou jednoduchou formou zámeny obec
nesúhlas zoberie na vedomie a od žiadosti odstúpi.- K ťažbe v obecných lesoch sme cez
systém TENDERNET urobili dve obstarávania na dodávateľa prác. Jedná sa o rozsah prác:
zrezanie stromu, jeho odvetvenie, priblíženie z porastu až na odvoznú skládku. V lokalite
Udička a Kulincovci s ponukou uspel pán Michal Hranica, bytom Petrovice okr. Bytča
a v lokalite Šulávka (potok pod Orgoňovou Kyčerou) uspel pán Jozef Kršík,Dolná Mariková.
- Za účasti OLH Ing. Hojdíka bola vykonaná obhliadka všetkých lokalít a prác, ktoré je
potreba v porastoch urobiť. Jedná sa prevažne o vyťaženie časti bukov, rastúcich v trsoch,
vývratov a zlomov. U smreka vyťaženie zlomov, vývratov a stromov z úpravy prístupových
ciest. V časti nad Kulincovci, na hranici s k.ú. Papradno i časti stromov napadnutých
kôrovcom. Tak isto sa jedná o vyťaženie plevelových drevín – osika, vŕba, breza.
- Práce v lokalite Udička a Modlatín boli zahájené začiatkom apríla,
- k 30.4. 2020 bolo vyťažené:
- v lokalite Udička - Buk- 38,16m3, Smrek 127,5m3, Bôr – 8,8m3, Osika – 13,7m3,
Breza – 1,05m3.
- v lokalite Modlatín - Buk 159,29m3 a Smrek 96,05 m3.

K Ťažbe je vždy spracované tlačivo L-10 „Súpis dlhého dreva“, ktoré je vždy i prílohou
faktúry za vykonané práce.
- za účelom zabezpečiť odbyt vyťaženého dreva sme podali aj inzerát na „Bazoš“
- zatiaľ sme predali 62,64m3 palivového dreva buk drobno odberateľom za hotovosť, ktorá
bola odvedená do pokladne OcU. Ku každej nakládke bol spracovaný Doklad o pôvode dreva,
ktorý je vždy spísaný pri nakládke vozidla.
Ďalej sme predali 96,66m3 buka veľkoodberateľovi, k čomu boli vystavené na základe
podpísaných zmlúv dve faktúry. Predaj sme uskutočňovali a snažíme sa o uchovanie ceny
palivového dreva na úrovni 43€/m3
- zložitejšie to bude s predajom dreva smrekového ako aj dreva „plevelového“ – osika, breza,
bôr (ktoré je ale potreba z lesných porastov dostať). Smrekové drevo je v kvalite III. triedy
(zlomy, sucháre, vývraty, ktoré boli nejakú dobu na zemi, poprípade s porušenou štruktúrou
koreňa) len malá časť je v lepšej kvalite. Pozerať drevo na skládke boli viacerí odberatelia,
konštatovali, že časť dreva je vhodná len na palivo a v každom prípade cena tohto dreva bude
nižšia, ako v minulých rokoch. Zatiaľ sme predali 29,57m3 smreka zo skládky v Udičke.
- Pokračovali práce na príprave daňových rozhodnutí za Daň z nehnuteľností a poplatkov za
komunálny odpad. Celkom bolo spracovaných 1154 rozhodnutí (tzv. štvordaň – stavba, dom,
pes, pozemky), ďalej bolo zaslaných 739 rozhodnutí o výške poplatku za komunálny odpad
fyzickým osobám – majiteľom nehnuteľností. Ďalších 11 rozhodnutí bolo pripravených pre
podnikateľské subjekty na území obce.
Zasielanie týchto rozhodnutí sme riešili bežnou poštou, vzhľadom k opatreniam bol
predpoklad, že veľkú časť „doporučených“ zásielok, by si ľudia – daňovníci vzhľadom
k opatreniam okolo „koronavírusu“ nevybrali.
Predpokladáme, že značná časť rozhodnutí a poplatkov bude uhradená, u tých daňovníkov,
ktorí by nereagovali by sme riešili následné doporučené doručenie rozhodnutí a budeme sa
domáhať uhradenia týchto pohľadávok.
- Boli pripravené kúpne zmluvy pre predaj majetku – pozemky, ktoré boli schválené, jednalo
sa o pozemky v osadách Máčkovci a Šikovci
- Predpokladali sme i zahájenie pracovných aktivít na budovaní a údržbe majetku obce.
Ukazuje sa, že budeme musieť niektoré naše predpokladané aktivity a plány revidovať
i z dôvodu zníženia príjmov obce. Všetko bude závisieť od vývoja ekonomiky štátu,
vzhľadom k tomu, že rozhodujúcu časť príjmov obce tvorí práve príjem z podielových daní.
Už nám bolo cez ZMOS a Ing. Turčányho – ktorý je podpredsedom ZMOSu avizované, že
napríklad v mesiaci máj 2020 sa predpokladá zníženie výšky príjmu z podielových daní
o 10,8% oproti výberu týchto daní v roku 2019.
- Zatiaľ sme nútení a je potrebné a múdre počkať, aby sme videli akým smerom sa
ekonomika štátu bude uberať po dvoch – troch mesiacoch.
- Pokusne sme do centra obce umiestnili svietidlo (pred Hasičskou zbrojnicou) bolo to na
základe bezplatnej ponuky SSE, ktorí nám núkali výmenu všetkých svietidiel za takýto typ
svietidla. Platili by sme práce a materiál po dobu pätnásť rokov formou lízingových splátok +
k tomu elektrickú energiu tak, ako doteraz. Cena tohto lízingu je pomerne vysoká i keď je
v cene zabezpečený servis.
Pokiaľ by sme platili 790€ mesačne, tak je to za rok 9 480€, za uvedených 15 rokov to je
142 200€ čo nám ukáže koncovú cenu na jednu lampu za toto obdobie vrátane servisu na

sumu 790€. Ukazuje sa že výhodnejšia bude výmena svietidiel vo vlastnej réžii. Cena dnes
kúpeného svietidla 50W LED je 25€/ks. Svietidlo vydrží minimálne 15 rokov!
- Po zvážení finančných možností a možností celkovej rekonštrukcie verejného osvetlenia
by sme pristúpili k postupnej obmene svietidiel VO práce by sme vykonali vo vlastnej réžii –
jedná sa o výmenu svietidiel v trasovaní štátnej cesty.
- V rámci podpory a zvýšenia atraktivity obce z hľadiska cestovného ruchy sme začali
pripravovať z existujúceho zbytkového materiálu zo stavby prestrešenia pódia v skanzene
(hranole, fošne, dosky) turistický altán na prístupe na Orgoňovu Kyčeru z južnej strany.
V ďalšom kroku pripravíme betónový základ pre stavbu rozhľadne na Orgoňovej Kyčere tak,
aby samotná rozhľadňa mohla byť funkčná už cez letné mesiace.
- V rámci údržby majetku obce sme zabezpečili strednú opravu obecného UNC v rozsahu
strednej opravy (pretesnenie motora, hydraulických piestov a rozvodov, výmena sedačky,
oprava elektroinštalácie, výmena náplní a oprava karosérie). Opravu vykonala firma Hudák
z Mestečka, finančne oprava stála cca 2500€ .
- V rámci údržby miestnych komunikácií sme zabezpečili dovoz cca 160 ton kameniva do
miestnych komunikácií, ktoré sa mimo iné používajú i na zvoz dreva z obecných lesov.
Časť tohto kameniva bola za ďalšieho prispenia obyvateľov osád v Udičke (Gacovci,
Galkovci, Miškovci, Kaniakovci) rozvezená do prístupovej cesty. Obec k potrebným prácam
prispela mimo dodávky kameniva i technikou.
- Čo sa týka pomoci zo strany dlhodobo nezamestnaných. Cez ÚPSVaR máme v evidencii
celkom 7 občanov. Vzhľadom k prebiehajúcim protiepidemiologickým opatreniam, ktoré sú
zavedené od 13. marca sa ich činnosť značne obmedzila a využívali sme ich len po
telefonickom dohovore hlavne pri zvoze plastov, resp. pri nakladaní štiepky.
Návrh na uznesenie 2/2020-1:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Informáciu o plnení uznesení
a činnosti obecného úradu
hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

3. VZN o určení pravidiel pri určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území Obce Horná Mariková
- starosta obce predložil upozornenie prokurátora číslo Pd 43/20/3306-2 zo dňa 04.03.2020
Návrh na uznesenie 2/2020-2 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej prejednalo na zasadnutí dňa 06.05.2020
upozornenie prokurátora číslo Pd 43/20/3306-2 zo dňa 04.03.2020 a schválilo uznesením
číslo 2/2020 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horná Mariková o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Horná Mariková s poukazom na
ustanovenie § 4 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona o obecnom zriadení.
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 2/2020-3 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Horná Mariková o pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce
Horná Mariková
hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

4. Prerokovanie a schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Horná Mariková za
rok 2019
- návrh predložila kontrolórka obce – Ing. Šubiková
Návrh na uznesenie 2/2020 - 4 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
k návrhu Záverečného účtu Obce Horná Mariková za rok 2019
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Záverečný účet obce za rok 2019
- záverečný účet obce za rok 2019 predložila ekonómka obce
Návrh predložila ekonómka obce – Ing. Bakalíková
Návrh na uznesenie 2/2020 - 5 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Záverečný účet obce Horná Mariková
a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková za rok 2019
Návrh na uznesenie 2/2020 - 6 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Horná Mariková za rok 2019
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 2/2020 - 7 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia Obce Horná Mariková za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške
92 249,02 €
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
5. Prerokovanie a schválenie Rozpočtového opatrenia obce číslo 1/2020
Návrh na uznesenie 2/2020 - 8 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje Rozpočtové opatrenie obce číslo 1/2020
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Rôzne
1. Zastavovací plán CHR Horná Mariková – Lokalita „CHR 17 Medvedinec“
Návrh zastavovacieho plánu CHR Horná Mariková – Lokalita „CHR 17 Medvedinec“
Návrh na uznesenie 2/2020- 9:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zastavovací plán CHR 17 Horná
Mariková – Lokalita „CHR 17 Medvedinec“, ktorý je spracovaný na územie parciel C KN
1519/1 a C KN 1520 ( E KN 2136/74 a E KN 2136/73).
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0

2. Vladimír Bakala, Modlatín 372, 018 03 Horná Mariková
Jana Šikulincová, Modlatín 282, 018 03 Horná Mariková
- žiadosť o vybudovanie – rozšírenie verejného osvetlenia
Návrh na uznesenie 2/2020- 10:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku umiestnenia
verejného osvetlenia pre žiadateľov Vladimír Bakala a Jana Šikulincová, Horná Mariková
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
3. Miroslav Macúch, Žrnové 395, 018 03 Horná Mariková
-žiadosť o odkúpenie pozemku C KN 1219/24 o výmere 8 m2 a C KN 1219/5 o výmere 2 m2
Návrh na uznesenie 2/2020 - 11 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku z dôvodu osobitného zreteľa na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí na pozemky v k. ú. Horná Mariková:
- C KN 1219/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2 –diel 2 geometrického
plánu o výmere 8 m2 z E KN parc. č-. 1990/2 o výmere 5521 m2 v k. ú. Horná
Mariková pre Miroslava Macúcha, rod. Macúch, Horná Mariková, Žrnové č.395, 018
03 Horná Mariková
- C KN 1219/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2 –diel 3 geometrického
plánu o výmere 2 m2 z E KN parc. č-. 1990/2 o výmere 5521 m2 v k. ú. Horná
Mariková pre Miroslava Macúcha, rod. Macúch, Horná Mariková, Žrnové č.395, 018
03 Horná Mariková
Pozemok parc. č. E KN 1990/2 o výmere 5521 mn2 je zapísaná Okresný úradom Považská
Bystrica, Katastrálny odbor na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková.
Zámer prevodu majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva. /Počet zvolených poslancov je 7/.
Cena: zastavané plochy a nádvoria – 2,00 €/m2
hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
4. Július Melicher, Bratislavská 2859/113, Piešťany
Štefan Galčík, SNP 1428/9, 017 01 Považská Bystrica
Mária Lucová, Stred 55/44-27, 017 01 Považská Bystrica
- žiadosť o odkúpenie podielu pozemkov obce v časti obce Udička
Návrh na uznesenie 2/2020-12 :
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemkov
uvedených v žiadosti o odkúpenie pozemkov v časti obce Udička- parc. č. E KN 2522/43 –
spoluvlastnícky podiel ½ (3325m2) a E KN 2522/45 – spoluvlastnícky podiel ½ ( 7845 m2)
-

hlasovanie : za : 6

proti : 0

zdržal sa : 0

Návrh na uznesenie 2/2020 - 13:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť obchodnú verejnú
súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:
- nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Horná Mariková – Udička :

- parcela E KN parc. č. 2522/43, orná pôda o výmere 665 m2 spoluvlastnícky podiel ½ v k. ú.
Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2522/45,, orná pôda o výmere 1569 m2 spoluvlastnícky podiel ½ v k.
ú. Horná Mariková
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
5. MUDr. Alena Šimajláková, Nemocničná 614/43, 924 01 Galanta
RNDr. Július Jakab, Nemocničná 614/43, 924 01 Galanta
- žiadosť o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
Návrh na uznesenie 2/2020 - 14:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada stavebnú komisiu o obhliadku pozemkov
uvedených v žiadosti o odkúpenie pozemkov v časti obce Modlatín- parc. č. E KN 2704/12 –
spoluvlastnícky podiel 1/4 z výmery 2105m2 , E KN 2704/13 – spoluvlastnícky podiel ½
z výmery 1080 m2 , E KN 2704/15 – vlastnícky podiel1/1 o výmere 1100 m2, E KN 2704/18 –
vlastnícky podiel 1/1 o výmere 1059 m2, E KN 2704/22 – vlastnícky podiel 1/1 o výmere 272
m2
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
Návrh na uznesenie 2/2020 - 15:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej žiada starostu obce pripraviť obchodnú verejnú
súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov s použitím § 281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho
návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1979 v k. ú. Horná Mariková, nachádzajúca sa v časti obce
Horná Mariková – Udička :
- parcela E KN parc. č. 2704/12, orná pôda o výmere 2105 m2 spoluvlastnícky podiel ¼
v k. ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2704/13, orná pôda o výmere 1080 m2 spoluvlastnícky podiel 1/2
v k. ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2704/15, orná pôda o výmere 1100 m2 vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2704/18, orná pôda o výmere 1059 m2 vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
- parcela E KN parc. č. 2704/22, orná pôda o výmere 272 m2 vlastnícky podiel 1/1
v k. ú. Horná Mariková
- hlasovanie : za : 6
proti : 0
zdržal sa : 0
6. Diskusia
- prítomní poslanci diskutovali k jednotlivým bodom prerokovaného programu OZ
7. Záver
Návrh na uznesenie 2/2020- 16:
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Marikovej schvaľuje uznesenie číslo 2/2020 zo dňa
06.05.2020
-

hlasovanie : za : 6

Overovatelia zápisnice :

proti : 0

Marek Hamar

zdržal sa : 0

................................

Zapisovateľka :

Tomáš Trmík
Eva Brídziková

.................................
.................................
Ing. Miroslav Hamar v. r.
starosta obce

